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Inleiding
Hartelijk dank dat u de OMRON Smart weegschaal HN300T2 Intelli IT hebt aangeschaft. Dit product is hoofdzakelijk
bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen
In deze gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke informatie over dit product. Om de veilige en juiste werking van dit
product te garanderen, verzoeken wij u deze aanwijzingen te LEZEN en te BEGRIJPEN. Als u deze aanwijzingen niet
begrijpt of vragen hebt, neemt u contact op met uw OMRON-winkel of -distributeur voordat u probeert dit
product te gebruiken. Raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw eigen gewicht.

Beoogd gebruik
De OMRON Smart weegschaal HN300T2 Intelli IT is bedoeld voor de meting en weergave van lichaamsgewicht. Het
apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.

Ontvangst en inspectie
Haal dit product en andere onderdelen uit de verpakking en inspecteer op eventuele schade. Als dit product
of andere onderdelen beschadigd zijn, GEBRUIK DEZE DAN NIET en raadpleeg uw OMRON-winkel of distributeur.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees de belangrijke veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gebruikt. Volg deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor uw veiligheid.
Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, wanneer deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot de dood of tot ernstig letsel.
Raadpleeg uw arts of zorgverlener voordat u begint aan een afslank- of trainingsprogramma.
Gebruik de weegschaal niet meer en raadpleeg uw arts als u last hebt van huidirritatie op uw voet of voeten.
Gebruik de weegschaal NIET op gladde oppervlakken, zoals een natte vloer.
Bewaar de weegschaal buiten het bereik van baby’s, peuters en kinderen.
Spring NIET op de weegschaal. Als u dit wel doet, kunt u vallen of uitglijden en ernstig letsel oplopen.
Gebruik de weegschaal NIET wanneer uw lichaam en/of voeten nat zijn, bijvoorbeeld na een bad of douche.
Ga NIET op de randen of het displaygebied van de weegschaal staan; u zou uw evenwicht kunnen verliezen
en vallen waardoor u ernstig letsel kunt oplopen.
Personen met beperkingen of fysiek kwetsbare personen dienen door een andere persoon te worden geholpen
wanneer ze deze weegschaal willen gebruiken, om te voorkomen dat ze vallen bij het op- en afstappen van
de weegschaal.
Steek uw vingers NIET in een van de openingen of in de weegschaal.
Gebruik de weegschaal binnenshuis.
Gebruik de weegschaal NIET voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven.
Gebruik de weegschaal NIET tegelijkertijd met andere medische elektrische (ME) apparatuur. Dit kan een onjuiste
werking van de apparaten en/of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
Beschadig het glas NIET. Het glas zou kunnen breken en u zou ernstig letsel kunnen oplopen.

Waarschuwing

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gebruik van de batterijen
• Als er batterijvloeistof lekt en in uw ogen of op uw huid of kleding terechtkomt, spoel dan onmiddellijk met een
ruime hoeveelheid schoon water. Neem contact op met uw arts als er batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid
is terechtgekomen.

Gegevensoverdracht
• Dit product zendt radiogolven (RF) uit op de 2,4 GHz-band. Gebruik dit product NIET op locaties waar radiogolven
beperkt zijn, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden
tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan andere
eigendommen.
Reinig de weegschaal voor gebruik als deze is gebruikt door mensen met een huidziekte op hun voeten.
Plaats de weegschaal NIET tegen een muur, omdat hierdoor letsel kan ontstaan of een storing in de weegschaal kan
optreden.
Probeer de weegschaal NIET te demonteren, wijzigen of repareren.
Plaats de weegschaal NIET op een zacht vloeroppervlak, zoals een tapijt of mat. De meting is hierdoor mogelijk niet
accuraat.
Dompel de weegschaal of een van de onderdelen NIET onder in water.
Plaats de weegschaal NIET vlak bij een hittebron of onder een airconditioner.
Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
Voorkom dat deze weegschaal wordt blootgesteld aan excessieve impact, trillingen en grote schokken.
Was de weegschaal NIET met water.
Veeg de weegschaal NIET af met benzeen, benzine, verfverdunner of andere vluchtige oplosmiddelen.
Plaats de weegschaal NIET op een plek waar deze wordt blootgesteld aan chemicaliën of bijtende dampen.
Bewaar de weegschaal op een effen oppervlak.
Plaats GEEN voorwerpen op de weegschaal.

Let op

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik van de batterijen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervang lege batterijen onmiddellijk door nieuwe.
Stel de batterijen NIET bloot aan vlammen of vuur.
Plaats de batterijen NIET met de polen in de verkeerde richting.
Gebruik ALLEEN 4 “AAA” mangaan- of alkalinebatterijen voor de weegschaal. Gebruik GEEN ander type batterijen.
Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen tegelijk. Vervang alle 4 batterijen tegelijk.
Gebruik GEEN verschillende typen batterijen tegelijk.
Verwijder apparaat, batterijen en onderdelen volgens de van toepassing zijnde lokale regelgeving. Onrechtmatige
verwijdering kan leiden tot milieuvervuiling.
Verwijder de batterijen als de weegschaal 3 maanden of langer niet gebruikt zal worden.
Gebruik de batterijen NIET na de vervaldatum.
Zorg er tijdens de meting voor dat er geen mobiele apparaten of andere elektrische apparaten elektromagnetische
velden uitzenden binnen 30 cm van de weegschaal. Dit kan een onjuiste werking van de weegschaal en/of een
onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

Gegevensoverdracht
• Vervang de batterij NIET terwijl uw meetresultaten worden overgedragen naar uw smart device. Dit kan leiden tot
incorrecte werking van de weegschaal en een mislukte overdracht van uw meetresultaat.
• Plaats GEEN chipkaarten, magneten, metalen objecten of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven
vlak bij de weegschaal terwijl uw meetresultaten worden overgedragen naar uw smart device. Dit kan leiden tot
incorrecte werking van de weegschaal en een mislukte overdracht van uw meetresultaat.
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Ken uw apparaat
Inhoud van de verpakking

Weegschaal

4 “AAA” mangaanbatterijen

Gebruiksaanwijzing
App-gebruiksaanwijzing (De gewichtsvoortgang
van meerdere gebruikers traceren)

Bewijs van beperkte garantie

Productoverzicht
Hoofdeenheid:
Voorkant

Achterkant
Bluetooth-knop
Display
Knop SET
Kapje van
batterijvak
Plaat

5

Ken uw apparaat

Display:

A Batterijsymbool
(laag/leeg)

B Verbindingssymbool

C Symbool voor
weegeenheid
D OK-symbool
E SYNC-symbool

Weergavesymbolen
Knippert wanneer batterijen bijna leeg zijn.

A
Wordt weergegeven wanneer de batterijen leeg zijn.

B

Knippert/wordt weergegeven wanneer de weegschaal wordt verbonden met uw smart device,
er metingen worden overgedragen of wanneer de standaardinstellingen van de weegschaal
worden hersteld.

C

Knippert/wordt weergegeven tijdens de selectie van de weegeenheid en wordt weergegeven
tijdens uw meting.

D

Knippert wanneer de weegschaal is verbonden met uw smart device of wanneer de meting
correct is overgedragen.

E

Wordt weergegeven als uw meting niet correct is overgedragen terwijl de weegschaal met
uw smart device gekoppeld was.
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Voordat u een meting verricht
1. Batterijen plaatsen

1

2
3

Open het kapje van het batterijvak
aan de achterkant van de weegschaal.

Plaats de batterijen met de polen in de
juiste positie, zoals rechts en binnen
in het batterijvak aangegeven.

Sluit het kapje van het batterijvak.
Opmerking
• Plaats de weegschaal onmiddellijk na plaatsing van de batterijen op een harde, vlakke en effen vloer.
De weegschaal wordt automatisch gekalibreerd.
• Wanneer het symbool “
” en “A1” wordt weergegeven, vervangt u alle 4 batterijen door nieuwe. Items die
in het geheugen zijn opgeslagen blijven bewaard als de batterijen worden verwijderd.
• Verwijdering van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig uw lokale regelgeving hiervoor.

2. Weegeenheid selecteren

1

Wanneer de weegschaal
is uitgeschakeld, drukt
u op de knop [SET]
(Instellen) om uw gewenste
weegeenheid te selecteren:
“kg”, “lb” of “st”.
Gewicht is standaard ingesteld op “kg”.
De weegeenheid wordt
na 10 seconden opgeslagen.
De weegschaal schakelt na 3 seconden
automatisch uit.
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Voordat u een meting verricht

3. De weegschaal koppelen met een smart device
Wanneer u de meting wilt overdragen, volgt u de instructies hieronder. Deze weegschaal kan worden gekoppeld aan
2 smart devices; 2 mensen kunnen de meetgegevens beheren.

1

Schakel Bluetooth in op uw smart
device.

2

Download en installeer de app
“OMRON connect” op uw smart device.

Bluetooth

Als u de app “OMRON connect” al eerder hebt
gebruikt en een account hebt gemaakt, opent u de
app en voegt u uw nieuwe weegschaal toe.

3

AAN

omron connect

Open de app en volg
de koppelingsaanwijzingen
op uw smart device.
Controleer of uw weegschaal zich binnen 5 m van
uw smart device bevindt.

4

Houd de knop [Bluetooth] (zijkant van
de weegschaal) langer dan 2 seconden
ingedrukt.
De symbolen “

5

” en “P” knipperen op het display.

Controleer of de weegschaal
is verbonden.
Wanneer de weegschaal is verbonden met
uw smart device, knippert het symbool “

”.

Opmerking
• Wanneer “Err” wordt weergegeven, volgt u de instructies in de app.
• De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit.
• Houd er rekening mee dat OMRON niet verantwoordelijk is voor
het verlies van gegevens en/of informatie in de app.
• Deze weegschaal kan de informatie van maximaal 2 koppelingen opslaan.
• “OMRON connect” is de enige app die we voor een juiste overdracht van de gegevens adviseren te gebruiken
in combinatie met uw weegschaal.
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Een meting verrichten
Het wordt aanbevolen om ter consistentie uw gewicht elke dag op hetzelfde tijdstip te meten.

1

Plaats de weegschaal op een harde,
vlakke en effen vloer.
Opmerking
• Plaats de weegschaal niet op een dempend
vloeroppervlak, zoals een tapijt of een mat.

2

Stap op de weegschaal als deze
is uitgeschakeld en voer een
meting uit.
De stroom wordt automatisch ingeschakeld en de
meting zal beginnen.
Blijf tijdens uw meting stilstaan.

3
4

9

Wanneer uw gewichtsweergave
knippert, is uw meting voltooid.

Stap van de weegschaal af.
De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit.
Als u uw meting wilt overdragen, raadpleegt u de paragraaf “Uw meting overdragen”.

Uw meting overdragen
Open de app op uw smart device.

1. Automatisch overdragen
Uw meting wordt automatisch binnen 30 minuten na uitschakeling van de weegschaal overgedragen naar uw smart
device.
Opmerking
• Als uw meting wordt overgedragen voordat de weegschaal is uitgeschakeld, wordt het symbool “
op het display tijdens de overdracht.

Overdragen

Voltooid

” weergegeven

Schakelt automatisch uit

2. Handmatig overdragen
Als u de meting handmatig wilt overdragen, drukt u op de knop [Bluetooth] terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
Het symbool “ ” wordt van het begin tot het einde van de overdracht weergeven.

Overdragen

Voltooid

Schakelt
automatisch uit

De weegschaal schakelt 10 seconden na voltooiing van de overdracht automatisch uit.
Opmerking
• Als het symbool “ ” niet wordt weergegeven, raadpleegt u voor meer informatie “De gegevens worden niet
overgedragen.” in de paragraaf “Foutmeldingen en problemen oplossen”.
• U kunt maximaal 30 metingen opslaan op deze weegschaal. Opgeslagen metingen kunnen niet op het display van
de weegschaal worden weergegeven. U kunt uw metingen in de app bekijken nadat deze zijn overgedragen.
• Wanneer het symbool “
” op het display wordt weergegeven, is uw meting niet overgedragen. Draag
de metingen over voordat de oudste meting wordt verwijderd.
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Gewichtsvoortgang van meerdere gebruikers traceren
Als meerdere gebruikers de weegschaal gebruiken, adviseren we het gebruik van de app-functie Autofilter waarmee
u uw resultaten kunt volgen en waarmee uitsluitend uw eigen gewichtsgegevens worden weergegeven op uw smart
device. 2 gebruikers kunnen hun gewichtsgegevens volgen op verschillende smart devices.

1

Download en installeer de app OMRON connect op uw smart device. Raadpleeg
“3. De weegschaal koppelen met een smart device”.
U kunt 2 smart devices verbinden met uw weegschaal.

2

Open de app en registreer uw weegschaal.

3

Stel de functie Autofilter in.
a. Wanneer u zich de eerste keer weegt, wordt het scherm voor registratiebevestiging weergegeven.
b. Bevestig dat de weergegeven waarde uw gewicht is en registreer het.

Bij de volgende synchronisatie worden de nieuwe gewichtsgegevens afgezet tegen de laatste gewichtswaarde in de
app en uitsluitend uw eigen gegevens* worden weergegeven in de app op uw smart device.
* Als uw gewicht een grote gelijkenis vertoont met dat van een andere gebruiker, kan het zijn dat het gewicht van die andere gebruiker wordt weergegeven.
In dat geval kunt u de waarde in de app verwijderen.
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De standaardinstellingen herstellen
Volg de instructies hieronder om de standaardinstellingen van de weegschaal te herstellen. Door deze handeling
worden alle metingen en de in het geheugen opgeslagen koppelingsinformatie verwijderd.
Zorg ervoor dat de weegschaal is uitgeschakeld.

1

Houd de knop [Bluetooth] langer
dan 2 seconden ingedrukt.

2 sec+

Het display knippert zoals rechts wordt
weergegeven.

2

Houd de knop [Bluetooth]
opnieuw langer dan 5 seconden
ingedrukt.

5 sec+

Het display knippert zoals rechts wordt
weergegeven en het symbool “ ” stopt met
knipperen.

3

Druk op de knop [SET].
Wanneer het display stopt met knipperen,
zijn alle instellingen volledig hersteld.
Opmerking
• De weegschaal schakelt na 10 seconden
automatisch uit.
• Deze handeling verwijdert de gegevens
in de app niet.
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Foutmeldingen en problemen oplossen
Indien tijdens een meting een van de onderstaande problemen optreedt, controleer dan eerst of er geen ander
elektrisch apparaat aanwezig is binnen een bereik van 30 cm. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de tabel
hieronder.
Display/probleem
verschijnt

verschijnt

/

verschijnt
verschijnt
verschijnt

verschijnt
knippert
,
verschijnt

Mogelijke oorzaak
De weegschaal kan geen
verbinding maken met een
smart device of kan gegevens
niet correct overdragen.

Oplossing
Volg de instructies in de app. Als “Err” nog steeds wordt
weergegeven nadat u de app hebt gecontroleerd, neemt
u contact op met uw OMRON-winkel of -distributeur.

U hebt bewogen tijdens een
meting.

Stap van de weegschaal af en deze zal na 10 seconden
automatisch uitschakelen. Voer vervolgens opnieuw een
meting uit.

U hebt een meting uitgevoerd
in een ruimte waarin sterke
magnetische velden actief zijn.

Voer de meting uit in een andere ruimte.

Er is een apparaatfout
opgetreden.

Raadpleeg uw OMRON-winkel of -distributeur.

Uw lichaamsgewicht valt buiten het meetbare bereik.
Afwijking tijdens automatische
kalibratie.

Voer opnieuw een meting uit.

Draag uw metingen over naar de app. Raadpleeg
de paragraaf “Uw meting overdragen” voor meer informatie.
Uw meting is niet overgedragen.
Dit symbool wordt weergegeven nadat uw metingen
succesvol zijn overgedragen.
Er wordt aanbevolen om alle batterijen te vervangen door
Het batterijvermogen is laag.
nieuwe. Raadpleeg paragraaf “1. Batterijen plaatsen”.
Batterijen zijn leeg.

Vervang alle batterijen onmiddellijk door nieuwe. Raadpleeg
paragraaf “1. Batterijen plaatsen”.

Batterijpolen zijn niet in de juiste Controleer of de batterij correct is geplaatst. Raadpleeg
richting geplaatst.
paragraaf “1. Batterijen plaatsen”.
De weegschaal wordt
Voor de weegschaal is een gewicht van 10 kg of hoger nodig
niet ingeschakeld
om automatisch in te schakelen. Als de gebruiker minder
door erop te stappen. Het gewicht van de gebruiker
dan 10 kg weegt, schakel de weegschaal dan in door er een
is lager dan 10 kg.
voorwerp op te zetten dat 10 kg of meer weegt en voer dan
de meting uit.
• Controleer of er geen interferentiebronnen in de buurt zijn.
• Plaats het ontvangende apparaat op minder dan 5 m van
De gegevens worden
Verbindingsfout.
de weegschaal.
niet overgedragen.
• Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan
“Help” in de app “OMRON connect” voor verdere hulp.
De meetwaarden
U voert een meting uit op een
Zorg ervoor dat de weegschaal correct is geplaatst op een
zijn hoger of lager
kleed, zacht vloeroppervlak of op
harde, vlakke en effen vloer.
dan het werkelijke
een oneffen vloer.
resultaat.
De weegschaal heeft geen
Uw waarden zijn voor
Kalibreer uw weegschaal. Raadpleeg de paragraaf
correcte automatische kalibratie
elke meting heel
“Kalibratie”.
uitgevoerd.
anders.
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Onderhoud
Onderhoud
Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om beschadiging van uw weegschaal te voorkomen:
• Gebruik een zachte, droge doek of een zachte doek die is bevochtigd met een mild (neutraal) reinigingsmiddel
om de weegschaal te reinigen.
• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met ontsmettingsalcohol om de plaat te reinigen.
• Bewaar de weegschaal op een schone, veilige plaats.
• Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen, benzine, verdunner of vergelijkbare oplosmiddelen
om de weegschaal te reinigen.
• Reinig de weegschaal niet door deze onder te dompelen in water.

Correcte opslag
De weegschaal kalibreert automatisch opnieuw wanneer deze niet in gebruik is. Als de automatische kalibratie
niet lukt, raadpleegt u de paragraaf “Kalibratie” voor instructies over de handmatige kalibratie van uw weegschaal.
Automatische kalibratie zal beter worden uitgevoerd als u uw weegschaal niet als volgt opslaat:

De weegschaal leunt tegen
de muur of tegen andere
voorwerpen

De weegschaal is op
de kop geplaatst

De weegschaal is op een
tapijt of mat geplaatst

Er zijn voorwerpen op de
weegschaal geplaatst

Kalibratie
Volg de instructies hieronder om uw weegschaal te kalibreren.

1
2
3

Plaats de weegschaal op een harde, vlakke en effen vloer.
Druk met uw hand op het oppervlak van de weegschaal om deze in te schakelen.
Haal vervolgens meteen uw hand van de weegschaal.

Wanneer “0,0 kg” (of “0,0 lb”, “0,0 st”) wordt weergegeven, wacht dan 1 minuut
voordat u de weegschaal uitschakelt.
Vervolgens kunt u een meting uitvoeren.
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Specificaties
Productbeschrijving
Model (nummer)
Display

Smart weegschaal
HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)
5 tot 150 kg in stappen van 0,1 kg
(11 tot 330 lb in stappen van 0,2 lb)
(0 st 11 lb tot 23 st 8 lb in stappen van 0,2 lb)
Nauwkeurigheid
5 tot 150 kg ±(1%+0,1 kg)
(11 tot 330 lb ±(1%+0,2 lb))
(0 st 11 lb tot 23 st 8 lb ±(1%+0,2 lb))
Overdrachtsmethode
Bluetooth® lage energie
Draadloze communicatie Frequentiebereik: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)
Modulatie: GFSK
Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm
Voeding
4 “AAA” batterijen
Levensduur batterijen
Ongeveer 3 maanden: bij gebruik van mangaanbatterijen
Ongeveer 6 maanden: bij gebruik van alkalinebatterijen
(bij gebruik in 2 metingen, 2 gegevensoverdrachten per dag, bij een kamertemperatuur
van 23 °C)
Bedrijfsomstandigheden +5 tot +40 °C, 30 tot 85 % RV (zonder condensvorming), 860 tot 1.060 hPa
Opslagomstandigheden -20 tot +60 °C, 10 tot 95 % RV (zonder condensvorming)
Gewicht
Circa 1,5 kg inclusief batterijen
Buitenafmetingen
Ongeveer 270 (B) × 26,4 (H) × 290 (D) mm
Inhoud
Digitale weegschaal, 4 “AAA” mangaanbatterijen, gebruiksaanwijzing, appgebruiksaanwijzing, bewijs van beperkte garantie
Opmerking
• Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• De productiedatum van het product is afgedrukt op het apparaat: de eerste 4 cijfers vormen het productiejaar,
de volgende 2 cijfers de maand van productie en de daaropvolgende 2 cijfers de dag van productie.
Info over verstoring van de draadloze communicatie
U kunt de Bluetooth-optie van het product gebruiken om verbinding te maken met speciale apps op mobiele
apparaten voor de synchronisatie van datum/tijdgegevens van het mobiele apparaat naar het product en voor
de synchronisatie van meetgegevens van het product naar het mobiele apparaat. De verdere verwerking van
de gegevens op het mobiele apparaat is aan de gebruiker. Dit product maakt gebruik van de niet-gelicentieerde
ISM-band op 2,4 GHz waar derden de radiogolven opzettelijk of per ongeluk kunnen onderscheppen, om welke
reden dan ook. Indien dit product wordt gebruikt in de buurt van draadloze apparaten, zoals een magnetron of een
draadloos LAN, die gebruikmaken van dezelfde frequentie als dit product, bestaat er een kans dat er interferentie
optreedt. Als er interferentie optreedt, stop dan met het gebruik van de andere apparaten of plaats dit product uit
de buurt van andere draadloze apparaten voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.
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Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van de gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde verwijdering van afval
te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met
de gemeente waar ze wonen om te informeren waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van
de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag bij verwijdering niet worden gemengd met ander bedrijfsafval.

Begeleiding en verklaring van de fabrikant
• Hierbij verklaart OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. dat de radioapparatuur van type HN-300T2-EBK en HN-300T2-EGY
voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
• De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.omron-healthcare.com
• Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.

Apple en het logo van Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de V.S. en in andere landen
en regio’s. App Store is een service van Apple Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
en enig gebruik hiervan door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken
en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Fabrikant

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

Vertegenwoordiging
in de EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Productiefaciliteit

KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD.

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND
www.omron-healthcare.com
No. 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China

Dochter
ondernemingen

Importeur in het
Verenigd Koninkrijk

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
Geproduceerd in China
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https://www.omron-healthcare.com/

